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ዋጋ ሂወት ክንደይ’ዩ? 

 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

 

ሰብ ትሕቲ ፈጣሪ ሓያልን ረቂቕን እዩ፡፡ ሰብ ታንኳ፣ጃልባን መራኽብን ሰሪሑ ቀላያት፣

ባሕርን ውቅያኖስን ዝስንጥቕ፣ሰብ ኣብ ምድረ በዳ ሕብሽቲ ዝዕገጨሉ ወይኒ ዝውሕዘሉ 

ገነት ናይ ምህናፅ ተኽእሎ ዘለዎ ብልሒ ጫፉ ልዕሊ መላፀ ዓረብ እዩ፡፡ ሰብ ብማይላት 

ተራሓሒቑ እናሃለወ ኣብ ማይክሮ ሰከንድታት ብድምፅን ምስልን ክራኸበሉ ዝኽእል 

“አንጀቴ ዘስመየ” ቴክኖሎጂ ዝመሃዘ፣ብኣማኢት ኣሻሓት ሚሊዮናት ዝቑፀሩ ሰባት 

ደደረቶም ኣለልዮም ኣብ መመዕቖቢኦም ተሰቲሮም ዝነብሩሉ፣ካካብ መንበሪኦም ዝወፅእ 

ብቶናት ዝምዘን ፈሳስን ደረቕን ርስሓቶም ጠንቂ ጥዕነኦም እንተይኮነ ዝውገደሉ፣አረ 

ሓሓሊፉስ ንረብሐኦም ዝውዕለሉ ከተማ ዝበሃል ሕልኽልኽ ዝበለ ሰፈር ደቂ-ሰባት ዝመሃዘ 

እዩ ሰብ፡፡ 

ሰብ ኣብ ምድርን ባሕርን ውቅያኖስን ዘሎ ፍልጠት ካብ ምፍታሽ ሰጊሩ ናብ ሰማያ 

ሰማያት ተወንጪፉ ተመራሚሩ ህዋ ዳህሲሱ ፕላኔታት ንህይወት ደቂ-ሰባት ዝምችዋን 

ዘይምችዋን ምዃነን ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዘጣለለ ዕሙቀትን ምጥቀትን ሓንጎሉን 

ኣተሓሳስብኡን መለክዒ ዘይተረኸበሉ፣ክብደቱ ኩንታል እናሃለወ ብቶናት እትምዘን ነፋሪት 

ሰሪሑ ከምታ ብግራማት እትምዘን ደቃቕ ዒፍ ሰማያ ሰማይ ከብርር ዝኸኣለ እዩ፡፡ 

ሰብ…ሰብ…ሰብ…ብዓሚዩቕ ፍልጠቱን ረቂቕ ሓይሉን ፈትልን መፅዓንን ደው ዘብል፣

መሬት እንተይረገፀ ተንሳፊፉ ናይ ምዃድ ተኽእሎ ዘለዎ፣ ተነቢቡ ዘይውዳእ መፅሓፍ፣

ከይድካዮ ዘይለኣም መንገዲ፣ሓምቢስካ ዘይተቋርፆን ባይትኡ ዘይትነኽኦን ዓሚዩቕን 

ገፊሕን ባሕርን ውቅያኖስ እዩ፡፡ ሰብ…እቲ..ሓያል…ሰብ…እቲ…ረቂቕ ዋግኡ ብኣልማዝ 

ዕንቊ፣ብሚሊዮናት፣ቢሊዮናት፣ትሪሊዮናት ብር፣ዶላር፣ዩሮ፣ ፓውንድ ዘይትትምኖ ኣዝዩ 

ኣዝዩ ክባር እዩ፡፡ 
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በዚ መእተዊ ኣቢለ ውፅኢት ቃልስና ዝኾነ ሓርነታዊ ኩለመዳያዊ ለውጢ ኣብ 

ምስትምቓር ከመይ ኣለና? ዝብል ጣይቐት ኣልዒለ ክሙግት፡፡ ፈለማ ንሞጎተይ 

ዘጠናኽሩለይ ክልተ ተገንፎታት ከቐድም፡፡ 

ተጓንፎ-1 

ኣብ 1970 ዓ.ም ናብ ቃልሲ ህ.ወ.ሓ.ት. ዝተፀምበረ ተጋዳላይ እዩ፡፡ ቅርርብ ስለዘለና 

ብተደጋጋሚ ተራኺብና ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣልዒልና ነዋግዕ፡፡ እቲ ነባር ተቓላሳይ 

ኣብ’ቲ ሰብ እናሃለወ ትሕቲ ሰብ ተቖፂሩ ዘርኡ ክፈልስ ተፈሪዱዎ ዝነበረ ትግራዋይ 

ንምድሓን ኣብ ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ኢዱ ሓዊሱ ዝተዓወተ እዩ፡፡ ቃልሲ ህ.ወ.ሓ.ት. 

ሃገራዊ ተቐባልነት ረኺቡ ካልኦት ዉፁዓትን ብዱላትን ተሓዊሶሙሉ ስንክልናን 

መስዋእትን ከፊሎሙሉ ደርግ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1983 ዓ.ም ምስ ተቓበፀ፣እቲ 

መዋግዕተይ ብዝነበሮ ተሞኩሮ ቃልስን ብርኪ ትምህርትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፀፍሕታት 

ምምሕዳር ህዝቢ ተመዲቡ ሰሪሑ እዩ፡፡ ዓቕሙ ሓፍ ዘብል ተወሳኺ ትምህርቲ ኣብ 

ውሽጢ ዓድን ወፃእን ክረክብ ውድቡ ዕድል ሂባቶ፡፡ ብተወሳኺ ናይ’ቲ ቃልሲ ውፅኢት 

ናይ ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ተጠቃሚ እውን እዩ፡፡ እቲ ነባር ተጋዳላይ እዚ ሳላ 

ቃልሱ ዝረኸቦ ረብሓን ፀጋን ምስትማቕር ዝተስኣኖ ይመስል ‘ኣይተጠመትኩን’ ካብ 

ዝብል ስምዒት ካብ ኣባልነት ህ.ወ.ሓ.ት. ብድሌቱ ተሰናቢቱ፡፡ ሕዚ ኣብ ሓደ ቤት ዕዮ 

መንግስቲ ብሞዩኡ እናገልገለ ይርከብ፡፡ 

“ ውድብ ትኽክል ኣይኮነትን!!” ኢሉኒ፡፡ 

“ ከመይ?” ኢለዮ ንህር ኢለ፣ 

“ ሰባ ረሲዓ…ዕላማኣ ዘንጊዓ…” ኢሉ ኣብ ስምዒት ኣትዩ ነዊሕ ተዛሪቡ፡፡ ልዕሊ 80 

ሚእታዊ ወግዑ ምስ ዘይምምላእ ውልቀ ድሌታቱ ዝተኣሳሰረ ኮይኑኒ፡፡ ድሌታት ደቂ ሰብ 

መላኣምታ ዘይብሎም ምዃኖም ተረዲአ ብዘረብኡ ብጣዕሚ ተቖጢዐን ጉህየን፡፡ 

“ ስማዕ’ባ እገለ…ክትጋደል እንተለኻ ክትከስብ ዲኻ ተጋዲልካ…ኣነ ምግዳልን መንግድን 

ነንበይኑ ይመስለኒ፡፡ ምግዳል ደረት ኣልቦ ንዝኾነን ዓሚዩቕን ብቕብብል ወለዶ ንዝጋሃድ 

ነዊሕን ሓበራውን ዕላማ ነብስኻ ምህጋር ይመስለኒ፡፡ መንግድ ግን እንካ ሃባ ዘማእኸለ 

ሚእቲ ኣውፂእኻ ዓሰርተ ዕስራ፣ ኣማኢት ኣሻሓት ኣውፂእኻ ኣሻሓት ቅርሺ ንምኽሳብ 
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ተሊምካ ብዓይኒ ውልቀ ረብሓ ጥራሕ እናመዘንካ ላዕልን ታሕትን እትብለሉ እዩ፡፡ ስለዚ 

ምግዳልካ ብዓይኒ ዕላማ ዘይኮነስ ብዓይኒ መንግድ እትሪኦ ዘለኻ እመስለኒ፡፡ ብስሩ’ባ 

ናይ’ቲ ውድብ ነባርን ቀፃልን ፈኸራ 

‘ ህዝባዊ ወያነና ነዊሕን መሪርን’ዩ፣ዓወትና ናይ ግድን’ዩ፣’ ዕሙቀታዊ ትርጉሙ ረሲዕኻዮ 

ዲኻ? ወይስ ቀደሙን እንከይተረዳኣካ ኢኻ ኢድካ ሽግ ኣምሲልካ ምስ ብፃትካ ትፍክሮ 

ነይርካ? መዝሙር ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. 

ዘይንድይቦ ጎቦ ዘይንሰግሮ ሩባ 

ፍፁም ወይከ የለን 

መስመር እዩ ሓይልና ህዝቢ እዩ ሓይልና 

ወይከ ኣይንሰዓርን… 

ክበሃል እንተሎ ካብ’ዚ ናይ እንካ ሃባ መንግድ ንላዕሊ ኣርሒቑ ንቕድሚት ዝእምትን 

ዘማዓዱን ዕላማ ከምዘሎ ንምግላፅ ዝተዘመረ ምዃኑስ ዝዘንጋዕኻዮ ኢኻ እትመስል?” 

ዝዓይነቱ ዘረባ ካብ ዝዛረቦ ንነዘ ተቐራሪብና ወግዒ ኣቋሪፅናዮ ኣለና፡፡ ምኽንያቱ ካብ 

ወግዑ ፀልማት እምበር ብርሃን፣ዝፈሰሰ ሓሞት እምበር ወነ ክሰንቕ ስለዘይከኣልኩ፡፡ 

ተጓንፎ-2 

ዕለተ ቀዳም ጥቅምቲ 30/2006 ዓ.ም ቀትሪ ከባቢ 6:45 ኣብ ትካል ሬድዮን ቴሌቪዥንን 

ኢትዮጵያ ፈነወ መደብ ፀሓይ ብራቕ ቋንቋ ትግርኛ ብሬድዮ እናሰማዕኹ፡፡ ጋዜጠኛ 

ንሳምንታት ኣብ ስራሕቲ ክፍሊ ህዝቢ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. ኣተኲሩ ኣብ ትሕቲ “ቅያ 

ተጋድሎ” ዝብል ርእሲ ኣብ ዝተቓለሐ ትሕዝቶ ሰማዕቲ ካብ’ቲ ተኸታታሊ ምድላው 

እንታይ ከምዝሰነቑን? ሰኒቖምከ እቲ መወዳደሪ ኣልቦ ኒሕን ወነን ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ 

ንቐፃሊ ኣብ መኸተ ድኽነት ከመይ ክድገም ከምዘለዎ? ርኢቶ ክህቡ ዓዲሙ፡፡ ብርክት 

ዝበሉ ሰማዕቲ ዳርጋ ካብ መላእ ሃገር ተወፃፂኦም ብዝበሃል መልክዑ ሞራልን ድሙቕ 

መፃኢን ዘግዝሙ ሓሳባት ሂቦም፡፡ 

ኣብ ሞንጎ እቲ ቀጥታዊ ፈነወ ሓደ ሰማዒ ካብ ትግራይ  ናብ መስመር ኣትዩ፡፡ 
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“ ሄለው መን ክብል?” ኢሉዎ ጋዜጠኛ፣ 

“ እገለ..የ…ካብ ከምዚ ዝበሃል ከተማ ..” ኢሉ ሰማዒ፣ 

ጋዜጠኛ እቲ ሰማዒ ርኢቱኡ ክቕፅል ምቕሉል ዕድመ ገይሩሉ፡፡ ሰማዒ ቀፂሉ… 

“…ኣነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንትጉህሃር መንእሰይ እየ ነይረ፡፡ ይኹን እምበር በቲ 

ቃልሲ ወነይ ተለዓዒሉ ደድሕሪ ኣሰር እግሪ ተጋደልቲ ዞኽዞኽ እናበልኩ እሕግዝ ነይረ፡፡ 

ሽዑኡ ዝነበረ ስኒትን ውህደት ዕላማን ተጋደልቲ  ከምዚ ካብ ክልተ ኣላሕም ዝተሓልበ 

ፃባ ክትፈልዩ ኣይትኽእልን፡፡ ኣዝዩ ስጡምን ሓደ ስሚዒትን ቋንቋን ነይሩ፡፡ ድሕሪ 

ምድምሳስ ደርግ ግን ዋጋ ስንክልናን መስዋእትናን ኣይረኸብናን፡፡ ሞራልና ወዲቑ 

ተዳኺምና፡፡ ግዕዝይናን ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን የንደኽድኹና ኣለው፡፡ በቃ ተስፋ 

ቆሪፅና ዲሞራላይዝ ኮይንና ኣለና፡፡” በለ፣ 

ከምዚ ምባሉ ኣይኮነን ኣሐሪቑኒ፡፡ ንዓይ ዘጉሃየኒ ”ዋጋ ስንክልናናን ወስዋእትናን 

ኣይረኸብናን፣ሞራልና ወዲቑ ተዳኺምና” ዝብል ፅልሙትን ወነ ቓልሲ ዝቐትልን ዘረብኡ 

ግን መግለፂ ጀግንነት ትግራዎት እዩ ኢለ ኣሜን ኢለ ክሰምዖ ከመይ ኣቢለ? ከምኡ ዲና 

ንሕና? ንሕና’ኮ ዘይዛሪ መስመር ቃልሲ ዝተገዘምና ተተካእቲ ኢና፡፡ ንዓና ንሓንቲ 

መዓልቲ እኳ ካብ መስመር ቃልሲ ምግላስ ኪሳራኣ ዓባይ እያ፡፡ 

ብስሩኸ’ባ ዋጋ ስንክልና ኣካልናን መስዋእቲ ሂወትናን ብዋጋ ዝትመን ድዩ? ኢለ ንነብሰይ 

ደጋጊመ ሓቲተ፡፡ ብኸምቲ ወሃቢ ርኢቶ ዝበሎ መንፈስን ስምዒትን ዲናኸ ፍርያት መሪር 

ተጋድሎና እነስተማቕሮ ዘለና?፡፡ 

ዳሕረዋይ ተጋድሎና ኣብ 1967 ዓ.ም ኣብ ደደቢት ተወሊዑ ተጓሃሂሩ ቅድሚ ምዕዋቱ 

ብስሩ ከም ብሄር ህላወና ኣብ ዱልዱል ሰረት ዝረገፀ ዉሑስ ድዩ ነይሩ? ኣብ ገፊሕ 

ተሓራሳይ መሬት ጎላጉል ራያን ሑመራን ሓሪሱ፣ኣለሳሊሱ፣ ኣደፋሪሱ እንተላማት ኮናትል 

ሓፊሱ ዝቖለለ ሃፍታም ሽዑኡ እንተዝነብርስ እኽሉ ኣቕዒኑ ብዓሰርታት ኣሻሕ ( መንጌ 

ዝኣወጆ ስርዓት እዚ ኢኮኖሚ ሓደ ሃፍታም ክሕዞ ዝግባእ መጠን ቅርሺ ደረት ኣንቢሩሉ 

ምንባሩ ኣይረሳዕኹዎን) ሒዙ እናሃለወ ብነፋሪት ኣብ ደቓይቕ ናብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ 

ስራሕቱ ክዓምም ይኽእል ነይሩ ድዩ? ኣይ ብመካይን ጣልያን ኢንትሬን ትሬንታ ከትሮን 

ትግሬቶን ተመም እናበለ ድሕሪ ጉዕዞ ኣዋርሕ ዶ ኣይኮነን ዝበፅሕ ዝነበረ? እሞ ድማ 
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ምስኡ ደመ ከልቢ ኮይኑ ኣልቦ ቀባሪ ከይተርፍ ከብዱ ሓቚፉ ፍቖድኡ ኣብ ዝተደኮና 

ኬላታት ፍተሻ መንገዛ ዓዱን ዓዲ ኣቡኡን ዝኣምኖ ስኢኑ ንኣማኢት ጊዜ” ንፈተሻ ውረድ 

ደይብ” እናተብሃለ እንድዩ ሓሊፉዎ ግዲ፡፡ 

ትግራዋይ ከምዚ ሎሚ ልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ተምሃሩ ደቁ ናብ መኣዲ ኣብያተ ትምህርቲ 

ይልእኽ ነይሩ ድዩ? ቀትርን ለይትን ገዛውቱን ጎደናታት ከተማታቱን ብመብራህቲ 

ይኹላዓ ነይረን ድየን? ብሕጋዊ ድዩ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣርሒቑ ምስዝተሰደደ ጓሉ 

ወዱ ኣብ ደቓይቕ ብሞባይልን መስመር ስልክን “ሃለው” ኢሉ ናፍቑ እንትጥብርን 

ስራሕቱ እንተሳልጥን መዓዝ እዩ ተራእዩ? ሓሚሙ ኣብ ኣፍደገ ገዝኡ ይሕከም? ተበዲሉ 

በቋንቁኡ ይዳነ ነይሩ ድዩ ትግራዋይ? “ዋጋ ስንክልናን መስዋእትናን ኣይረኸብናን!” 

እንትበሃልስ እንታይ ማለት’ዩ ትርጉሙ?፡፡ 

እቲ ወኒንናዮ ዘለና ንፋስ ሓርነት፣ሰላም፣ዴሞክራሲ፣ጎደና ዕቤት፣ራህዋን ሕለፍ ተሓላለፍን 

ብኣግባቡ ኣስተማቒርና ዋግኡ ክባር ምዃኑ እንተዘይተገንዚብናዮ፣ለጋልግ ኣብ ፅርግያታት 

ብዓረር ዝስጥሕሉ ፀዋግ ጊዜ መርሸንቲ ቀይሕን ፃዕዳን ራዕዲ ንሓዋሩ ከምዘይምለስ 

ምቕንጣጡ እንተዘይተረዲኡና፣ ፍረ መስዋእትን ስንክልናናን ከመይ ኣቢልና ክንፈልጦ?፡፡  

ዋጋ ስንክልናን መስዋእትናን ብገንዘብን ንዋትን ይተመን እንተተባሂሉ ናይ’ቱ ኣብ ጊዜ 

ጃንሆይ ንትግራዎት ወኪሉ ኣባል ፓርላማ ኾይኑ ተነፃፃሪ ማቻ እኳ እንተነበሮ፣’ የለን ማቻ 

ንበይነይ እንታይ ክገብረለይ ኣሓተይ ኣሕዋተይ ከም ሰብ ንዘይቆፅር ስርዓት ክዕሰብ 

ሕሊናይ ኣይቅበሎን’ ኢሉ ናብ በረኻታት ትግራይ ዝመረሸ ስሑል፣ ኣሰሩ ስዒቦም ክቡር 

መስዋእቲ ዝኸፈሉ ሃፍቶም፣ቀለበት፣ኣግኣዚ፣ማርታ፣ሰበሮም፣ኣሰክሕ፣ዘስላሴ፣ኣልጋነሽ፣ሙሴ፣

ክንደያ፣…ኩሎም ኣስታት 60 ሽሕ መላምልን ቀያሕትን ሰማእታት ትግራይ ዋጋ ሂወቶም 

ይተመን እንተተባሂሉ ተጠቓሊሉ ኣብ ርእሲ ምድሪ ዘሎ ሃፍትስ ይምልሶ’ዶ?፡፡ 

ሓመድ ይቕለሎም ወለዲ ስሙይ ፖለቲካኛን መሃንዲስ ሓምለዋይ ልምዓትን ተነቢቡ 

ዘይውዳእ ጀግና ተጓዳላይ መለስ ዜናዊ ኣቦይ ዜናዊ ኣስረስን ወ/ሮ ኣለማሽ ገብረልኡልን፣

ብኣካል እንተዝቕንዩ እሞ “ ዋጋ ሂወት ዕንቊ ስውእ ወድኹም መለስ ዜናዊ እስቲ ንገሩና 

?” እንተንብሎምስ እንታይ ኮን ምበሉና? ሂወት እኮ ብንዋት ዘይትትመን ኣብ መዋእልና 

ሓንሳብ ጥራሕ እንረኽባ ኣብ ርእሲ መሬት እታ ዝኸበረት ህያብ እያ፡፡ 
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ነዚ ዕውት ብረታዊ ተጋድሎ ዝወልዑ ዝመርሑን ሕልፍታትና እውን እንተኾኑ…ህዝብና 

ከክንዲ ዝኸኣሎ ጎዩ ከከም ብልሑ ምህዞን ድኻሙን ተጠቃሚ ዝኾነሉ ምችው መፃወቲ 

ሜዳ ክነጣጥሕ ኢና ዳኣ በሉ እምበር፣ኣብ ፅባሕ ምድምሳስ ፋሽሽታዊ ስርዓት ንነብሲ 

ወከፍ ዜጋ ሚሊዮናት ኣቕራሽ፣ሃመር መኪና፣ቪላ ገዛ ክንዕድል ኢና ኢሎም ዝተዛረቡላ 

ሰዓትን ዕለትን የላን፡፡ ‘ንሕና ክንሓልፍ ወገንና ይጥዓሞ፣ንሕና ጠሚና ፀሚእና ህዝብና 

ይፅገብን ይርወን’ ፈኸራን ዝናሮምን ፅኑዓት ተማጎትቲ ስብ ዕላማ ትግራዎት 

ኢትዮጵያውያን ልዕለ ትሕትነት ዝተወገደላ ፀጋ ሃፍቲ ከርሳ ብማዕረ ንደቃ እተካፍል ሃገር 

ክትህሉ ላዕልን ታሕትን ምባሎም እንተዘይኣስተብሂልናሉ ርዝነትን ዋጋን መስዋእትን 

ስንክልናናን ብገንዘብን ንዋትን ዘይትመን ልዕሊ ሉል ባሕሪ ክባር ምዃኑ ከመይ ኣቢሉ 

ክስወጠና?፡፡   

ርግፅ እዩ ከም ህዝቢ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ሂወት፣ ስንክልና አካል፣ ብርሰት ጥሪትን 

ንብረትን ብዋጋ ንዋት ዝትመን ዋላ እኳ እንተዘይኮነ፣ ፍረ መስዋእትን ስንክልናናን ካባና 

ሓሊፉ ንሃገር ተዋሒሱዋ፣ካብ ሃገር ሓሊፉ ንኣህጉር መርአያ ዝኸውን ስርዓት ተኺሉ፡፡ 

መስዋእትን ስንክልናናን ዓለም ከም ሞዴል ወሲዳ እትዘራረበሉ ሓምለዋይ ሓሳብ 

ዘመንጨወን ልዕሊ ርሕቐት ሸውዓተ ሰማያት ዝእምት ደረት ኣልቦ ፍትሓዊን ተብሃግን 

ፅብፅባሕ እናተግሃደ ዝሓድር  ቅዲ እዩ፡፡ ዕላማ መስዋእትን ስንክልናናን ብቕብብል ወለዶ 

ጋህዲ ዝኸውን ወሓዚ ምዃኑ ንምምልኻት ኢና እምበኣር ካብ ሰናይ ጒሓቱ… 

ኣብ ጀቕጀቕ ንረግረግ ንጥም ይፅመአና 

ደንጎላ ንተርኣስ በዓቲ ይኹን ቤትና 

ለይትን ቀትርን ጉዕዞ ንኺድ ይድከመና 

መስመር እዩ ሓይልና ህዝቢ’ዩ ሓይልና 

                              ተዓወቲ ኢና፣ 

ኢልና ዝዘመርና፡፡ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ርዝነት ዕላማናን ትርጉም መስዋእትን 

ስንክልናናን ንምግላፅ ንምግንዛብ ኢና፣ 
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“ህዝባዊ ወያነና ነዊሕን መሪርን’ዩ፣ዓወትና ናይ ግድን’ዩ” መትከላዊ መፈክርና ገይርና 

እንጥቀመሉ ዘለና፡፡ ስለዚ ዋጋ መስዋእትን ስንክልናናን ብገንዘብን ንዋትን ክግበጥ 

ዘይግበኦ እንትጠምየና ዘይነማርሮ እንንትንፀግብ ዘይንቕይሮ ካብ ብርሰት ናብ ህላወ፣ካብ 

ህላወ ናብ ምንባር ዘሰጋገረና ኣብ ጊዜ ፈተና ይኹን ራህዋ እናብረቕረቐ ዝነብር 

መለለይና ምዃኑ እንተተገንዚብናዮ ውፅኢቱ ኣብ ድርኩኺት ገዛና ተኾሊዑ ክንረኽቦ 

ኢና፡፡ እዚ ዝተኾለዐ ፍረ ውፅኢት መስዋእትን ስንክልናናን ፅባሕ ንእንውንኖ ተወሳኺ 

ዓወት ፍናን ኮይኑ ብመንፈስ ፅንዓትን ተዓዋታይነትን ንቕድሚት ከሐምብበና ኢዩ፡፡ 

መገምገሚና ካብ’ቲ ዝተገልፀ ወፃኢ ውልቀ ድሌትን ረብሓን ጥራሕ እንተኾይኑ ግን ምስ 

ግሁድ ሓቂ ሰነያ ኣይህልወናን፡፡ 

////                                             ///                                             

//// 

 

 

 

 


